
2007-2008/5 189 

negatívan töltöttek, a savasság erősödésével (pH csökken) a töltés mértéke változik és 
pH = 3,8-nál előjelet vált, a fogak pozitív töltésűek lesznek (ez történik Coca-Cola ital 
fogyasztásakor. Ilyenkor erős kalcium-ion kiáramlás történik a fogból. 

Az elektrokémiai jelenségek lehetnek hasznosak is egy sérült szervezetben. Megálla-
pították, hogy az elektromos áram hatással van a csontösszeforrás sebességére. Kimu-
tatták, hogy az elektromos impulzusra meginduló ionvezetés serkenti a csontnöveke-
dést. A DNS szintézis sebessége is változhat áram hatására. 

A jelenség jótékony hatását bizonyítja, hogy a  gerinctörést szenvedők drótnélküli, 
induktív áramstimulálásával kórházi kezelésüket fél évről három hétre csökkentethet-
ték. 

A trombózis-veszély csökkentésére alkalmazott gyógyszerek (heparin, aszpirin) ha-
tásmechanizmusa is elektrokémiai magyarázattal indokolható. 

A vérerek fala és a vértestek is negatívan töltöttek egészséges szervezetben. Érelme-
szesedés során ellentétes töltésűekké válhatnak, ami a vértestek agregációjához, az erek 
falára való adszorpcióhoz vezethet. Azok az anyagok (az antikoaguláns szerek), amelyek 
ezt a folyamatot gátolják, erősen savas jellegűek, a negatív töltésmennyiségét növelik a 
részecskéknek. Feltételezhető, hogy ezáltal meggátolják a vértestecskék összecsapódá-
sát, a vérrögképződést. Aszpirin fogyasztás során megnő a vértestek mozgékonysága a 
vérplazmában. A vértestek felületi töltésének növekedésével megnő a koagulálási idő, ez 
a vérzési idő növekedését eredményezi. 
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A determinisztikus világképtől a kvantumhipotézisig  

Tudománytörténeti áttekintés 
 
A tudományos elméletek, mindenekelőtt Newton gravitációs 

elméletének sikere alapján a francia tudós, Pierre-Simon Laplace 
(1749-1827) márki a tizenkilencedik század elején a Világegyete-
met teljesen determinisztikusnak tartotta. Laplace véleménye sze-
rint léteznie kell a tudományos törvények rendszerének, amely le-
hetővé teszi számunkra, hogy bármit megjósoljunk a Világegye-
temben, ha egy időpontban tökéletesen ismerjük az állapotát. Ha 
például ismerjük a Nap és az összes bolygó helyzetét és sebessé-
gét valamely időpontban, akkor Newton törvényei segítségével 
kiszámíthatjuk a Naprendszer állapotát bármely más időpontban. A determinizmus eb-
ben az esetben eléggé nyilvánvalónak látszik. Laplace azonban továbbment ennél, és 
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feltételezte, hogy hasonló törvények irányítanak minden mást, egyebek közt az emberi 
viselkedést is. 

Laplace determinizmusa két szempontból sem volt teljes értékű. Nem mondta meg, 
hogyan kell a törvényeket megválasztani, és nem határozta meg a Világegyetem kiindu-
lási állapotát. Ezeket Istenre hagyta. Isten dönti el, milyen állapotból indul, s milyen tör-
vényeknek engedelmeskedjék a Világegyetem fejlődése, a továbbiakban azonban nem 
avatkozik bele a dolgok menetébe. Isten szerepe tehát lényegileg azokra a területekre 
korlátozódott, amelyeket a tizenkilencedik századi tudomány nem értett.  

A tudományos determinizmus elve sokakban erős ellenállást szült, mivel sértve érez-
ték Isten szabadságát, hogy beavatkozzék a világ dolgaiba; az elv mindazonáltal a hu-
szadik század elejéig a tudományok egyik általános alapelvének számított. 

Ma már tudjuk, hogy Laplace-nak a determinizmusba vetett reményei nem válhattak 
valóra, legalábbis az ő elgondolásai szerint nem. 

Az elvetésére utaló első jelek akkor mutatkoztak, mikor két brit tudós: Lord Rayleigh 
és Sir James Jeans felvetették, hogy forró tárgyak vagy testek, például a csillagok, végtelen 
sebességgel sugározzák szét energiájukat. Az akkor elfogadott elméletek szerint a forró 
testnek elektromágneses sugárzást kell kibocsátania (mint pl. a rádióhullámok, a látható 
fény vagy a röntgensugárzás), mégpedig minden frekvencián egyenletesen. Így például a 
forró test által másodpercenként egymillió millió és kétmillió millió hullám frekvenciájú 
sugárzás formájában leadott energia mennyisége ugyanannyi, mint a kétmillió millió és há-
rommillió millió hullám frekvenciájú sugárzás formájában leadotté. Mivel pedig a hullá-
mok másodpercenkénti száma nem korlátozott, a teljes kisugárzott energia végtelen lenne. 

E nyilvánvalóan nevetséges eredmény elkerülése végett Max 
Planck, (1858–1947) német fizikus 1900-ban felvetette, hogy a fény, 
a röntgensugarak és más hullámok nem bocsáthatók ki tetszőleges 
mértékben, csak bizonyos csomagokban, amelyeket kvantumoknak 
nevezett. Továbbá, minden kvantum bizonyos energiamennyiséget 
hordoz, amely a hullámok növekvő frekvenciájával nő, ezért elég 
nagy frekvencia esetén egyetlen kvantum kibocsátása is több ener-
giát igényelne, mint amennyi rendelkezésre áll. Így a sugárzás a nagy 
frekvenciák tartományában csökken, a test tehát csak véges sebes-
séggel veszíthet energiát. 

A kvantumhipotézis ragyogóan megmagyarázta a forró testek sugárzásának megfi-
gyelt mértékét, a determinizmussal kapcsolatos súlyos következmények azonban egé-
szen 1926-ig rejtve maradtak. Ekkor fogalmazta meg egy másik német tudós, Werner 
Heisenberg híres határozatlansági elvét. Egy részecske várható helyzetének és sebessé-
gének megjósolása érdekében pontosan meg kell mérnünk jelenlegi helyzetét és sebes-
ségét. Kézenfekvő módja ennek a részecske megvilágítása. A fényhullámok kisebb-
nagyobb része a részecskén szóródik, s ez jelzi majd a helyzetét. E mérés azonban nem 
lehet pontosabb, mint a fény hullámhegyeinek távolsága, ezért a precíz méréshez rövid 
hullámhosszú fényt kell használni. Planck kvantumelméletének értelmében viszont a 
fény mennyisége nem lehet tetszőlegesen kicsiny: legalább egy fénykvantumot igénybe 
kell venni. Ez a kvantum azonban megzavarja a részecske pályáját és megváltoztatja se-
bességét, mégpedig előre meg nem jósolható módon. Sőt, minél pontosabban mérjük a 
helyzetet, annál rövidebb hullámhosszú fényre lesz szükségünk, azaz annál nagyobb 
energiájú lesz a fénykvantum. A részecske sebessége tehát nagyobb mértékben torzul. 
Más szavakkal, minél pontosabban próbáljuk megmérni a részecske helyzetét, annál 
pontatlanabbul mérhetjük meg a sebességét, és megfordítva. Heisenberg kimutatta, 
hogy ha összeszorozzuk a részecske helyzetének bizonytalanságát impulzusa (sebesség x 
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tömeg) bizonytalanságával, az eredmény sose lehet kisebb egy bizonyos számnál, ame-
lyet Planck-állandóként ismerünk. Mi több, ez a határérték független a részecske sebes-
ségének vagy helyzetének megmérésére választott módszertől vagy a részecske típusá-
tól: Heisenberg határozatlansági elve a természet alapvető, kikerülhetetlen sajátossága.  

A kvantummechanika a határozatlansági reláció következményeképpen nem jósol 
egyetlen határozott eredményt valamely megfigyeléshez. Ehelyett az esemény több, elté-
rő lehetséges kimenetelét adja meg, és megmondja, melyiknek mekkora a valószínűsége. 
Ez annyit jelent, hogy ha nagyszámú hasonló rendszeren ugyanazt a mérést végezzük, 
és a mérések mindegyike ugyanolyan körülmények között indult, akkor úgy találjuk, 
hogy bizonyos számú esetben az eredmény A lesz, míg B, C stb. más-más számban for-
dul elő. Meg tudjuk jósolni, hogy körülbelül hányszor lesz A vagy B az eredmény, de 
nem tudjuk megmondani, hogy valamely egyedi mérésnek mi lesz az eredménye. A 
kvantummechanika tehát bevezeti a tudományba a megjósolhatatlanság vagy véletlen-
szerűség elkerülhetetlen elemét. Az elmélet létrejöttében játszott kimagasló szerepének 
dacára Einstein nagyon erélyesen ellenezte ezt a felfogást. Nobel-díjat ítéltek oda szá-
mára a kvantummechanika létrejöttéhez nyújtott hozzájárulásáért, pedig sohasem fo-
gadta el, hogy a Világegyetemet a véletlen igazgatja. Érzéseit szállóigévé vált mondásá-
ban összegezte: „Isten nem vet kockát”. 

A kvantumelméletben a határozatlansági reláción túlmenően a komplemantaritási 
elv is sok tudományos vita alapjául szolgál még napjainkban is. 

Ismeretes, hogy a fényt hullámok alkotják, de Planck kvantumelmélete szerint a fény 
olykor úgy viselkedik, mintha részecskékből állna: csak „adagokban”, vagy kvantumok-
ban bocsátható ki és nyelhető el. Másfelől pedig Heisenberg határozatlansági elve arra 
utal, hogy a részecskék bizonyos szempontból hullámok módjára viselkednek: nincs ha-
tározott helyzetük, hanem valamilyen valószínűség-eloszlással „szétkenődnek”. 

A kvantummechanikában tehát kettősség lép fel a hullámok és részecskék között: 
bizonyos esetekben célszerűbb hullámnak tekintenünk a részecskéket, máskor jobb, ha 
részecskékként kezeljük a hullámokat. Ennek egyik igen fontos következménye, hogy 
megfigyelhetjük az interferenciának nevezett jelenséget két hullám- vagy részecskecso-
mag között.  

E kettős természet nem volt tetszetős a fizikusok szemében, ezért Erwin Schrö-
dinger (1864 - 1941) azon fáradozott, hogy a hullámtermészetet juttassa mindenáron 
érvényre, míg de Broglie a részecske-természet mellett szavazott, és évekig kiállt a de-
terminizmuson alapuló kvantumelmélet mellet. 

A Schrödinger-egyenlet, amelyet a részecskék állapotfüggvé-
nyének nevezünk, determinisztikusnak tekinthető, mivel megadja 
a hullám időbeli fejlődésének törvényszerűségeit. Ha tehát ismer-
jük a hullámot valamely időpontban, kiszámíthatjuk, milyen lesz 
valamely más időpontban. A megjósolhatatlan, véletlenszerű elem 
csak akkor jelenik meg, amikor a hullámot részecskesebességek-
ként és részecskepozíciókként szeretnénk értelmezni. Tehát, ha 
megelégszünk egy atomi, vagy szubatomi részecske állapotának 
ismeretével, akkor a kvantummechanikát is determinisztikusnak 
tekinthetjük. De ha a részecske sebesség-, vagy helykoordinátájá-
ról szeretnénk pontos információkat szerezni (a klasszikus mechanikából ismert mó-
don), akkor a határozatlansági relációba ütközünk, és minél pontosabban meghatároz-
zuk az egyik értéket, annál kevésbé tudunk majd bármit is állítani a komplementer vál-
tozó értékéről. 
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De az is lehetséges, hogy ez a mi hibánk: hátha nincsenek részecskehelyzetek és 
-sebességek, csak hullámok? Mi pedig igyekszünk ráerőltetni a hullámokat a sebes-
ségekkel és pozíciókkal kapcsolatos előítéleteinkre. Ebből persze hibás illeszkedés 
származik, s ez az oka a látszólagos megjósolhatatlanságnak. 

A határozatlansági elv óriási hatást gyakorolt világképünkre. A felfedezése óta eltelt 
több mint hetven év sem volt elegendő a tudósok számára, hogy minden vonatkozását 
elfogadják, a következményei mindmáig számos vita alapjául szolgálnak. A határozat-
lansági elv véget vetett Laplace tudományelméleti álmának, amelyet a tökéletesen de-
terminisztikus Világegyetem modelljéről szőtt: nyilvánvalóan képtelenek vagyunk pon-
tosan megjósolni a majdani eseményeket, ha a Világegyetem jelenlegi állapotát sem ha-
tározhatjuk meg pontosan! Továbbra is elképzelhetjük viszont, hogy létezik olyan sza-
bálygyűjtemény, amely az eseményeket valamely természetfölötti lény számára határoz-
za meg; e lény képes lehetne a világmindenség jelenlegi állapotának megfigyelésére anél-
kül, hogy befolyásolná ezt az állapotot. Másként fogalmazva, lehetséges, hogy az Uni-
verzum gondoskodott saját külső megfigyelőről, és mi, mint az Univerzumhoz rendel-
hető hullámfüggvény részesei soha sem leszünk képesek átlépni saját árnyékunkat, va-
gyis információveszteség nélkül, konkrét mérési eredményhez jutni.  
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Tények, érdekességek  
az informatika világából 

Torrentek 
 Peer-to-peer: a peer-to-peer vagy P2P paradigma lényege, hogy a hálózat 

végpontjai közvetlenül egymással kommunikálnak, központi kitüntetett 
csomópont nélkül. 

 A peer-to-peer fogalom két hasonló, de célját tekintve mégis eltérő foga-
lomkört is takar: a számítógépek egyenrangú technológiai szintű kapcsoló-
dási módját egy helyi hálózaton, vagy valamilyen célból közvetlenül kapcso-
lódó szoftver-megoldások működési elvét. 

 A közvelten kapcsolat hibatűrőbb felépítést, skálázhatóságot jelent. Hátrá-
nyai: a nehezebb adminisztráció, az erőforrások pazarló használata, a nehe-
zebb megvalósíthatóság. 

 BitTorrent (bitáradat): egy protokoll, és az azt használó P2P alapú fájlcse-
rélő szoftver neve. Bram Cohen fejlesztette ki. A BitTorrent a fájlokat fel-
darabolja (többnyire 250kb méretre). A darabokat a kliensek véletlenszerű 
sorrendben letöltik, majd a kliens a letöltés végén a darabokból újra összeál-
lítja a fájlokat. Minden csomópont megkeresi a hiányzó részhez a lehető 


